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“... eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu; e os anjos de Deus subiam e desciam por ela”
                                                                                                        (Gn 28.12 ARA)

A Exclusividade de Jesus Cristo: Teologia e Evangelização
                                                                                Pastor Ricardo Cesar Toniolo

Neste ano comemoramos os
500 anos da Reforma Protestante. Um
dos pontos que a Reforma destacou foi
solus Christus, ou seja, a salvação
somente através de Cristo. Mas isto não
significa que comemoramos 500 anos de
solus Christus. Na verdade, nem mesmo
2.000 anos dessa verdade, porém, muito
mais. A Reforma não foi um movimento
de inovação, e sim de restauração.
Restauração da verdade contida na
Escritura Sagrada: o Antigo e o Novo
Testamento. Quão antigo é solus Christus?
Mais antigo que o cristianismo; mais
antigo que o judaísmo; tão antigo quanto o
pecado; tão antigo quanto a graça; quase
tão antigo quanto a humanidade.

Logo que o ser humano cometeu
o primeiro pecado, Deus se revelou
graciosamente, dizendo à serpente que o
descendente da mulher pisaria sua cabeça.
Naquele mesmo dia Deus realizou o
primeiro sacrifício que aponta para Cristo,
fazendo roupas de peles para Adão e Eva.
Durante a história da humanidade Deus foi
revelando esta verdade através de
promessas, símbolos e cerimônias, de
forma cada vez mais clara, até que a
realidade surgiu diante dos olhos da
h u m a n i d a d e d e s d e u m a h u m i l d e
manjedoura até uma rude cruz. O homem
que é o cumprimento de todas as
promessas, a realidade de todas as
sombras, ressuscitou e foi elevado aos céus
de onde há de vir julgar vivos e mortos.

Ele próprio disse: “eu sou o
caminho, a verdade e a vida, ninguém vem
ao Pai senão por mim” (Jo 14.6); dele
Pedro dá testemunho dizendo que “não há

salvação em nenhum outro; porque abaixo
do céu não existe nenhum outro nome,
dado entre os homens, pelo qual importa
que sejamos salvos” (At 4.12); sobre ele
Paulo afirma que “há um só mediador
entre Deus e os homens” (1 Tm 2.5). De
muitas outras formas claras o Novo
Testamento afirma esta verdade. Mas
mostremos uma das formas pela qual o
Antigo Testamento fala dela.

“... eis posta na terra uma escada
cujo topo atingia o céu; e os anjos de
Deus subiam e desciam por ela” (Gn
28.12). 

Este versículo introduz o sonho que teve
Jacó depois de abençoado e orientado por
Isaque a tomar esposa em Padã-Arã. O
patriarca pôs-se a caminho e, tendo
dormido, Deus lhe repetiu as promessas
que fizera a Abraão, de que lhe daria uma
grande descendência e a ela, aquela terra, e
que através dessa descendência abençoaria
todas as famílias da terra (Gn 28.13-14).

É relevante que o topo da escada
atingia o céu, pois em Gênesis isto já havia
sido dito de uma torre que os homens
pretendiam construir que tocasse o céu (Gn
11.1-9). Os zigurates eram construções que
tinham a finalidade de entrarem em contato

com os deuses. Certamente os homens
falharam, pois o Deus verdadeiro foi quem
desceu e os julgou.

No sonho de Jacó foi o próprio
Deus quem estabeleceu o acesso entre o
céu e a terra: uma escada pela qual os
anjos sobem e descem. Este movimento
dos anjos revela o acesso entre o céu e a
terra, entre Deus e o homem. Se o homem
não consegue chegar ao céu por seu
próprio esforço, Deus chega ao homem por
sua graça. O Senhor Jesus se identifica
com aquela escada quando diz: “Em
verdade, em verdade vos digo que vereis o
céu aberto e os anjos de Deus subindo e
descendo sobre o Filho do homem” (Jo
1.51)

A Bíblia sempre ensinou, desde o
primeiro até o último livro, que a salvação
só é possível pela ação do próprio Deus em
misericórdia e graça. Antigo e Novo
Testamento, juntos, proclamam a redenção
somente em Jesus Cristo. Hoje é
geralmente rejeitada toda idéia de verdade
absolu ta , mas abr i remos mão da
exclusividade de Cristo para pregar um
“evangelho” palatável aos pecadores a fim
de que eles venham para a igreja sem uma
fé verdadeira no verdadeiro Cristo? A
evangelização só é genuinamente cristã se
apontar Cristo como o único caminho. Eis
a importância de um ensino teológico
comprometido com a Escritura do Antigo e
do Novo Testamento antes que com a
cultura; eis sua relevância para o Reino de
Deus. Somos gratos a Deus porque esta é
uma característica da FITRef e o interesse
d e t o d o s o s q u e n e l a b u s c a m
conhecimento.

                     

                                  

                                            

                                                                                                Descrição e Testemunho do Autor

Rev. Ricardo Cesar Toniolo é mestre em teologia com concentração em Exegese do AT pelo Centro de Pós-
Graduação Andrew Jumper (São Paulo, SP); atua como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Botucatu, SP, e
como professor do Instituto Bíblico Presbiteriano “George Anderson Landes”, nos cursos de Teologia Bíblica do
AT e Exegese; é também professor convidado de EAD no CPAJ (Centro Presbiteriano de Pós-Graduação
Andrew Jumper), nas matérias de Estudos nos Livros Poéticos e Sapienciais e Estudos nos Livros Históricos e
Proféticos; é comentarista dos livros de Levítico, Números, e 1 e 2 Crônicas, no Comentário Bíblico
Contemporâneo. Na FITRef, o Prof. Ricardo ensina as disciplinas de Teologia da Aliança.

Testemunho: “É muito satisfatório fazer parte do corpo docente de uma instituição tão comprometida com a Escritura.
Poder compartilhar daquilo que mais gosto com pessoas tão interessadas como são os alunos da FITRef é um privilégio.
Dou graças a Deus por essa tarefa que Deus me confiou e oro para que o nome de Deus seja glorificado nela.”



Gratidão e Testemunho

Trazemos neste artigo o testemunho de um dos alunos da
FITRef, o irmão Fernando Sulate, do curso de
Licenciatura de Educação Cristã. Ele é um moçambicano
que reside no Qatar, na cidade de Doha, por motivo de
trabalho. Ele é casado e pai de 3 meninos.               

“Trabalho numa fábrica de fundição de alumínio à
regime de turnos. Por conta disto, fui atraído para estudar na
FITRef, exatamente por ela ser online e permitir flexibilidade no
meu horário de estudos. 

Gostaria de expressar gratidão a Deus em prol do
benefício tanto intelectual-acadêmico quanto espiritual,
decorrentes dos estudos na FITRef.

Descobri que estudar teologia não esfria a fé, mas
aquece o coração e torna a mesma mais embasada. Teologia é
tarefa para todo cristão, e não apenas para uns poucos mais
intelectuais. Teologia não é apenas para pastores, mas para
crentes profissionais em diversas áreas da sociedade.

Percebi que fazer teologia é dialogar com as verdades
das Escrituras, e, portanto, cada cristão é, de certa forma, um
teólogo. Contudo, mais do que isso, estudar a Bíblia e procurar
entendê-la é desejo daquele que intenta conhecer a Deus mais
profundamente. 

Após ingressar na FITRef e aprofundar o meu
conhecimento na Palavra do Senhor, oportunidades surgiram
para que eu pudesse compartilhar esses conhecimentos.
Recentemente, fui preletor em uma conferência de jovens, em
Mafambisse, região onde passei a minha infância. O tema que
abordei foi “Como ser um jovem forte”, tendo como objetivo
promover uma consciência cristã, assunto este apreendido nas
disciplinas de Educação Cristã, Cosmovisão Cristã, e Ética
Cristã. Além do mais, tratei sobre liderança cristã a exemplo de
personagens bíblicos, como Jetro, Moisés, Josué, Paulo e
Timóteo.

Peço suas orações para que o Senhor me capacite a
comunicar o evangelho para pessoas do meu convívio e que têm
outras crenças, como islamismo e hinduísmo. Sou grato ao
Senhor pelos conhecimentos adquiridos na disciplina de religiões
mundiais que me ajudarão na tarefa da contextualização da
mensagem.

Concluindo, louvo a Deus pela FITRef, seus docentes
capacitados e piedosos que, com paciência, nos encorajam e
facilitam a nossa preparação para o serviço do Reino. Se você
almeja ser um servo de Deus mais capacitado, não deixe de
conhecer essa instituição séria e idônea.”

Posição Financeira - Atualização Maio de 2017
Daniel Portela, Vice-Presidente Executivo

Damos graças ao Senhor por todos os irmãos que contribuíram
generosamente para com a FITRef.

Nos primeiros três meses do ano, recebemos aproximadamente
63% do orçado até Abril de 2017 para nossa operação. Entre receitas de
alunos e doações de indivíduos ou organizações, recebemos $19,9 mil contra
os $31,6 mil orçados. Carecemos ainda da generosidade dos irmãos para
compensarmos o montante faltante dos primeiros meses e continuarmos a
oferta de cursos teológicos acessíveis em Língua Portuguesa!
 

Se o Senhor tocou em seu coração para contribuir financeiramente
com qualquer valor, acesse a página “Doações” em nosso site
(www.fitref.online/doacoes) e lá você encontrará todas as informações
necessárias para efetuar sua contribuição.

Aqui estão algumas outras maneiras de apoiar o nosso ministério:
1. Ore pela FITRef, seus professores, liderança, alunos e situação financeira.
2. Indique novos alunos para a FITRef.
3. Compartilhe o boletim para disseminarmos o trabalho e as necessidades da FITRef.

Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos.

Clovis Alexandre Oliveira
clovisalexandre@gmail.com

Editor do Boletim
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